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RESUMO --- Este artigo apresenta a concepção de parte do Sistema Nacional de Informações 
(SNIRH), mais precisamente o que diz respeito à integração de modelos chuva-vazão a esse 
sistema. O SNIRH-Chuva-Vazão vem sendo desenvolvido em rede composta por grupos de 
Universidades do Brasil. Para sua concepção respeitou-se o princípio de que o SNIRH deve garantir 
acesso aos dados à toda a sociedade. Assim, apenas softwares livres vêm sendo utilizados, de forma 
que o produto final seja de domínio público. Como base para a integração dos modelos chuva-vazão 
ao SNIRH utilizou-se o OpenJUMP. Este OpenGIS será utilizado na preparação e no gerenciamento 
das informações de entrada e para apresentação dos resultados das simulações, buscando assim 
promover a visualização integrada da bacia hidrográfica e seus elementos. Os modelos escolhidos 
foram os concentrados: SMAP, MODHAC e o IPH; e os distribuídos: KINEROS e o MGBH. No 
caso desse artigo, utiliza-se o modelo SMAP para apresentar a concepção do sistema. Dentre as 
considerações finais, ressalta-se que as ferramentas utilizadas para implementação do sistema vêem 
atendendo às demandas do SNIRH-Chuva-Vazão, embora essas não sejam soluções comerciais. 

ABSTRACT --- This paper presents the conception of part of the Water Resources Information 
System, more necessarily in respect to the integration of rainfall-runoff models to this system. The 
SNIRH-Rainfall-Runoff has being developed in network, composed for groups of Brazilian 
Universities. For its conception it was considered the principle that the SNIRH must provide access 
to the data to the whole society. Thus, just free softwares have being used, in order to have a public 
domain software. As base for the integration of the rainfall-runoff models to the SNIRH the 
software OpenJUMP was used. This OpenGIS will be used to the preparation and to the 
management of the input data and to display of the simulation results. It aims to provide an 
integrated visualization of the watershed and its elements. The chosen models had been: SMAP, 
MODHAC and IPH (lumped); and KINEROS and MGBH (distributed). The model SMAP is used 
to present the conception of the system. Amongst the final considerations, one points out that the 
tools used for implementation of the system has being attended to the demands of the SNIRH-
Rainfall-Runoff, even so these are not commercial solutions. 
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1 – INTRODUÇÃO 

O Brasil encontra-se numa fase de grandes discussões, avanços e muito trabalho na área de 

recursos hídricos, isso em todos seus aspectos. É o caso do desenvolvimento do Plano Nacional de 

Recursos Hídricos, da instalação e do funcionamento do Conselho Nacional de Recursos Hídricos e 

de Conselhos Estaduais, da descentralização das discussões sobre os recursos hídricos com a 

criação e instalação de comitês de bacias hidrográficas, das discussões sobre a cobrança pelo uso 

dos recursos hídricos, do desenvolvimento do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos 

Hídricos (SNIRH), entre tantas outras atividades desenvolvidas no país. Pode-se dizer que todo esse 

cenário foi impulsionado, principalmente, pela promulgação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos, em 1997 (BRASIL, 1997). 

No que diz respeito à Política Nacional de Recursos Hídricos, cinco instrumentos para a 

gestão e o planejamento de recursos hídricos foram instituídos, a saber: I – os planos de recursos 

hídricos; II – o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os seus usos preponderantes 

da água; III – a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; IV – a cobrança pelo uso dos 

recursos hídricos; e, V – o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH). Com relação 

a esse último instrumento, o Governo Federal vem investindo esforços para o desenvolvimento 

desse sistema. A partir do lançamento de um edital com financiamento do fundo setorial de recursos 

hídricos (CT-HIDRO), formaram-se redes de trabalho para a implementação desse sistema. Assim, 

foram criadas quatro redes, sendo que a rede 3 ficou responsável por integrar modelos chuva-vazão 

ao SNIRH.  

A área de recursos hídricos no Brasil sempre tem passado por diferentes fases, no que diz 

respeito às suas diversas áreas. No caso específico das simulações hidrológicos, três fases bem 

distintas podem enumeradas: a de desenvolvimento de modelos; a de integração desses modelos aos 

Sistemas de Suporte à Decisão (SSD’s); e, a de acoplamento a Sistemas de Informações 

Geográficas (SIG’s). Atualmente, em função de demandas do Sistema Nacional de Informações 

sobre Recursos Hídricos, surge a etapa que tratará de consolidar todo o conhecimento gerado nas 

três fases descritas anteriormente. 

Assim, esse artigo discorre sobre a concepção e desenvolvimento de parte do SNIRH e sobre 

os trabalhos empreendidos pela rede 3 do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos 

Hídricos (SNIRH). A rede 3 é composta pelas: Universidade Federal da Paraíba, Universidade 

Federal da Pernambuco, Universidade Federal do Espírito Santo e Escola de Engenharia de São 

Carlos. Ela é responsável pela integração de modelos chuva-vazão ao SNIRH. Até o presente 

momento, essa rede definiu critérios para escolha dos modelos chuva-vazão, elegeu os modelos a 
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serem integrados a esse sistema, e está trabalhando na integração dos modelos selecionados ao 

SNIRH. 

 

2 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

De acordo com a Política Nacional de Recursos Hídricos (BRASIL, 1997) o Sistema de 

Informações sobre Recursos Hídricos é um sistema de coleta, tratamento, armazenamento e 

recuperação de informações sobre recursos hídricos e fatores intervenientes em sua gestão. São 

objetivos desse sistema: I – reunir, dar consistência e divulgar os dados e informações sobre a 

situação qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos no Brasil; II – atualizar permanentemente as 

informações sobre disponibilidade e demanda de recursos hídricos em todo o território nacional; e, 

III – fornecer subsídios para a elaboração dos Planos de Recursos Hídricos. Considerando esses 

preceitos e as demandas por sistemas de auxílio ao planejamento e gerenciamento de recursos 

hídricos, surgiu a necessidade de implementação desse sistema. 

No Brasil, os temas modelagem de recursos hídricos, sistemas de informações em recursos 

hídricos, sistemas de suporte à decisão e sistemas de informações geográficas encontram-se 

relacionados de alguma forma. Esses temas receberam extensa atenção desde a instituição da 

Política Nacional de Recursos Hídricos. Assim, pode-se dizer que o desenvolvimento do SNIRH é 

uma consolidação dos conhecimentos adquiridos ao longo de anos de pesquisas nessas áreas. 

Com relação aos Sistemas de Suporte à Decisão (SSD) foi apresentado por Porto e Azevedo 

(1997) um artigo que descreve a estrutura de um SSD, que é formado por cinco elementos: tomador 

de decisões; módulo de diálogo, base de dados, base de modelos e base de conhecimento. Segundo 

esses autores, devido a vários fatores, o planejamento e gerenciamento de recursos hídricos são 

complexos. Porém, com ajuda dos SSD’s, os sistemas de recursos hídricos podem ser melhores 

estruturados e, assim, simplificados, facilitando a tomada de decisão acerca do uso dos recursos 

hídricos. 

Em outro trabalho de Azevedo et al. (1998) foi descrito o desenvolvimento de um Sistema 

de Apoio à Decisão (SAD) para gerenciamento integrado de quantidade e qualidade, utilizando o 

MODSIM (LABADIE, 1988; GRAHAM et al., 1986) para simulação e otimização da operação dos 

reservatórios e o QUAL2E (BROWN & BARNWELL, 1987) para modelagem da qualidade das 

águas superficiais. O sistema foi aplicado à bacia hidrográfica do Rio Piracicaba, no Estado de São 

Paulo. Dentre as principais conclusões desse artigo, cita-se a versatilidade que esse SAD 

demonstrou como instrumento de gerenciamento integrado para um sistema complexo. Esse SAD, 

apesar de operar com informações dispostas no espaço, não conta com um SIG. 
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Rodrigues (2005) apresentou em sua tese de doutoramento um SSD que considera e integra 

as características quali-quantitativas dos corpos hídricos. Esse sistema ainda foi desenvolvido para 

suportar e integrar ferramentas da Política Nacional de Recursos Hídricos, em especial, a outorga de 

direito de uso dos recursos hídricos e a cobrança pelo seu uso. O trabalho utiliza o modelo 

QUAL2E, que modela a qualidade das águas em rios e açudes, dando assim suporte à outorga e à 

cobrança. Como esse modelo foi desenvolvido em Fortran, sendo executável somente em ambiente 

DOS, criou-se uma interface gráfica em Visual Basic 6.0, que possibilita seu uso no Windows®. A 

aplicação foi realizada para a bacia do Rio Jundiaí, localizado no Estado de São Paulo. Notou-se 

ainda que o presente SSD não conta com uma ferramenta para análise espacial das informações, 

embora os dados de entrada desse SSD se encontrem distribuídos na bacia hidrográfica. Assim, a 

representação ou análise espacial dos resultados de bacias simuladas com esse SSD não é possível. 

Fassio et al. (2005) descreveram a aplicação de um Sistema de Suporte à Decisão Espacial 

(SSDE), que tem em sua composição um SIG, para avaliação dos efeitos de medidas agro-

ambientais, no sentido de reduzir a poluição de corpos hídricos da União Européia. Esse SSDE foi 

implementado no âmbito do projeto MULINO (Multi-sectoral, integrated and operational decision 

support system for the sustainable use of water resources at the catchment scale), que tem por 

objetivo a adoção de medidas para redução dos níveis de nitrogênio advindos da agricultura. O 

autor enfatiza que os problemas agro-ambientais são complexos por natureza e que são 

caracterizados pela distribuição espacial de informações. O artigo ainda traz informações sobre 

estudos anteriores, onde as medidas para mitigação desse problema desconsideraram a dimensão 

espacial, conseqüentemente, não foram eficientes do ponto de vista econômico-ambiental 

(GIUPPONI e ROSATO, 1999 apud FASSIO et al., 2005). Em outros estudos apresentados por 

Fassio et al. (2005) mostra que quando a heterogeneidade espacial de diferentes regiões foi 

considerada, as medidas tomadas atingiram seus objetivos (Organisation for Economic Co-

operation and Development, 2001 apud FASSIO et al., 2005). 

Em geral, esses SSD’s têm seus códigos computacionais desenvolvidos em linguagens 

estruturadas (Fortran é a mais utilizada) e orientadas a eventos (Delphi e Visual Basic, por 

exemplo). No âmbito nacional, quanto ao desenvolvimento dos SSD’s, a seguinte situação é 

encontrada: um conjunto de modelos, desenvolvidos em Fortran, que já era executado em sistema 

operacional DOS (MODSIM, QUAL2E, por exemplo). Com o advento dos SSD’s, foram criadas 

interfaces de acesso a dados e a estes modelos, sendo as interfaces implementadas em Visual Basic 

ou Delphi. De forma, que a preparação dos arquivos de dados de entrada de um modelo hidráulico-

hidrológico é realizada por meio destas interfaces, e ainda através destas interfaces é dado o 
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comando para execução do modelo, o qual é executado em Dos. Salienta-se ainda que boa parte 

destes SSD’s tem códigos abertos, porém a utilização e/ou implementação está condicionada à 

aquisição de softwares, que muitas vezes são caros. 

Com relação ao acoplamento de modelos aos SIG’s, Tsou e Whittemore (2001) 

classificaram esse acoplamento em dois tipos: integração por meio de uma interface de 

transferência de dados entre o modelo e o SIG ou a integração das equações do modelo ao SIG. Na 

primeira forma de integração, cria-se uma interface para conversão e transferência dos dados 

armazenados em camadas do SIG para os arquivos de entradas dos modelos. Executa-se o modelo e 

utiliza-se novamente a interface para transferência dos arquivos de saída do modelo para camadas 

do SIG, onde os resultados da simulação são apresentados. Nessa forma de integração, o SIG 

assume papel de pré e pós-processador (Figura 1).  

 
Figura 1 – Esquema de integração entre os SIG’s e modelos 

Na segunda, as equações do modelo são integradas aos elementos do SIG por meio de 

modificações no código fonte do SIG realizada por meio de linguagens de macro. A primeira forma 

de integração tem sido a mais utilizada no processo de integração de SIG’s e modelos. Tsou e 

Whittemore (2001) apresentaram uma extensão para simulação do fluxo de águas subterrâneas no 

ArcView® com o simulador MODFLOW (MCDONALD & HARBAUGH, 1988). Nesse trabalho, 

a integração utilizada pelos pesquisadores seguiu o mesmo esquema exposto na Figura 1. Segundo 

eles, esse tipo de integração tem como desvantagem a duplicação de dados existentes no ambiente 

SIG, para formar os arquivos ASCII de entrada do simulador. Porém, apresenta a vantagem de não 

serem necessárias modificações no código do simulador, a fim de integrá-lo ao SIG, evitando-se 

assim o surgimento de erros. 

Ainda para Tsou e Whittemore (2001), a simulação numérica de sistemas subterrâneos 

complexos requer o gerenciamento e a análise de uma grande quantidade de dados de entrada e 

saída. Os SIG’s, por serem uma plataforma integrada para manipulação, análise e disposição de 
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dados, podem facilitar a compilação de dados necessários, a calibração do modelo e a visualização 

de parâmetros e resultados da modelagem. Além disso, os SIG’s podem gerar informações valiosas 

para o processo de tomada de decisão por meio da geração de mapas com resultados espacializados 

e sobreposição a outras informações. 

No Brasil, MENDES (1996) apresentou discussões sobre os modelos concentrados e 

distribuídos e os fundamentos para a integração de modelos hidrológicos a Sistemas de Informações 

Geográficas. Segundo MENDES (1996) muitos modelos concentrados continuam sendo utilizados, 

porém, através da análise de seus resultados, observa-se que: 

• A distribuição espacial dos dados necessários ao modelo é bastante variável, sendo que a 

substituição por valores médios repercute em forte simplificação; 

• Problema de variação espacial dos dados se agrava com o aumento das dimensões do 

sistema em estudo. 

Para minimizar esses problemas, pode-se utilizar a modelagem distribuída, porém, surgem 

outros problemas tais como a aquisição, manutenção e utilização grande quantidades de dados 

referenciados geograficamente. E é neste contexto que a utilização integrada de SIG’s e modelos 

distribuídos é importante, uma vez que por meio dos SIG’s pode-se facilitar enormemente a 

manipulação e formação de banco de dados necessários à modelagem. 

Todos esses trabalhos, tanto em nível nacional como em nível internacional, apresentam 

experiências sobre a integração de modelos hidrológicos a Sistemas de Suporte à Decisão e a 

Sistemas de Informações Geográficas. Nota-se assim, que esses temas já estão bem consolidados, 

restando assim apenas utilizar esses referenciais teóricos para a concepção do SNIRH-Chuva-

Vazão. 

 

3 - MATERIAL E MÉTODOS 

Essa seção é composta por três etapas, onde são apresentados conceitos gerais sobre o 

Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH), os modelos chuva-vazão 

escolhidos para serem integrados ao SNIRH, e a concepção do sistema em si. 

3.1 – O Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos 

Dentre os instrumentos da Política Nacional de Informações de Recursos Hídricos, Lei 

Federal n° 9.433, de 08 de janeiro de 1997, o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos é 

“um sistema de coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de informações sobre recursos 

hídricos e fatores intervenientes em sua gestão”. Prevê-se ainda na referida lei que os dados gerados 
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pelos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) 

serão incorporados ao Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH).  

Para dar subsídio à implementação do SINRH, uma rede integrada de Instituições Federais 

de Ensino Superior vem desenvolvendo estudos e pesquisas com o objetivo de reunir, dar 

consistência e divulgar os dados e informações sobre a situação qualitativa e quantitativa dos 

recursos hídricos no Brasil, além de permitir a atualização permanente das informações sobre 

disponibilidade e demanda de recursos hídricos em todo o território nacional. Quatro redes de 

pesquisas vêm trabalhando neste sentido, com suas respectivas metas: Rede 1 – Proposição de 

normas e padrões para as atividades de monitoramento de recursos hídricos e para a densificação da 

informação na base Hidro da Agência Nacional de Águas (ANA) para apoio ao SNIRH; Rede 2 – 

Estudos de regionalização de vazões para apoio ao SNIRH; Rede 3 – Pesquisa e desenvolvimento 

para integração de modelos chuva x vazão ao SNIRH; Rede 4 – Construção de sistema 

generalizado para reconstituição de vazões naturais médias mensais em bacias hidrográficas para 

apoio ao SNIRH. 

No âmbito do desenvolvimento do SNIRH, a rede 3 vem trabalhando na integração de 

modelos chuva-vazão a este sistema, para disponibilização pública. A rede 3 é formada por quatro 

instituições de ensino superior: Universidade Federal da Paraíba (coordenadora); Universidade 

Federal de Pernambuco (co-executora); Universidade Federal do Espírito Santo (co-executora) e a 

Escola de Engenharia de São Carlos (co-executora). O objetivo do projeto é o de acoplar modelos 

chuva-vazão distribuídos e concentrados, em várias escalas temporais, numa interface que permita a 

extração automática do SNIRH de informações primárias e secundárias necessárias ao 

processamento dos modelos. Estes modelos deverão atender, dentre outros aspectos, previsão de 

vazões e níveis, avaliação de impactos das alterações de uso de solo, estimativas de disponibilidade 

hídrica em bacias hidrográficas com escassez de dados fluviométricos. 

3.2 – Os modelos chuva-vazão 

Um dos desafios do SNIRH é de acoplar modelos hidrológicos chuva-vazão distribuídos e 

concentrados, em várias escalas temporais, para disponibilização pública. Para tanto, serão 

utilizadas interfaces que permitam a extração automática do SNIRH de informações primárias e 

secundárias, necessárias ao processamento dos modelos. Os modelos eleitos, tanto distribuídos 

como concentrados, usarão a base do SNIRH como referência para obtenção dos dados de entrada e 

características físicas para a seção selecionada, de forma que todas as informações sejam 

hidroreferenciadas. Para cada seção de rio selecionada no SNIRH, uma sub-bacia hidrográfica será 
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gerada e mapas temáticos poderão ser superpostos, a fim de gerar os arquivos de entrada para cada 

modelo chuva-vazão específico.  

 A Tabela 1 apresenta uma lista de modelos matemáticos chuva-vazão utilizados tanto em 

âmbito nacional como internacional, e um resumo dos critérios utilizados para escolha dos modelos. 

Foram pré-selecionados cinco modelos que vêm sendo integrados ao SNIRH. 

Tabela 1 – Lista de modelos chuva-vazão 

Modelo 

T
ip

o 
do

 m
od

el
o 

(c
hu

va
-v

az
ão

) 

E
sc

al
a 

te
m

po
ra

l  
(d

iá
ri

o,
 m

en
sa

l) 

R
es

ul
ta

do
s 

do
s 

m
od

el
os

 
(V

az
ão

 d
iá

ri
a,

 m
en

sa
l) 

D
ad

os
 d

e 
en

tr
ad

a 
(P

re
ci

pi
ta

çã
o,

 e
tp

., 
et

c)
 

F
ac

ili
da

de
 d

e 
im

pl
em

en
ta

çã
o 

R
es

tr
iç

ão
 d

os
 m

od
el

os
 

R
es

tr
iç

ão
 d

e 
us

o 
do

 c
ód

ig
o-

fo
nt

e 

E
xi

gê
nc

ia
s 

co
m

pu
ta

ci
on

ai
s 

Si
tu

aç
ão

 
(P

ré
-s

el
eç

ão
 d

os
 m

od
el

os
) 

SWM X − − X X − X X NÃO 
IPH II X X − X X X X X SIM 
MGBH X X − X − X X X SIM 
SLURP X − − X X X − X NÃO 
TOPMODEL X − − X X X − X NÃO 
TANKMODEL X − − X X − X X NÃO 
SWAT X X − X X X − X NÃO 
SMAP X X X X X − X X SIM 
MODHAC X X − X X − X X SIM 
AÇUMOD X X X X − X X X Em aberto 
HBV MODEL X X X X X X − X NÃO 
MIKE 11/NAM X − X X X X − X NÃO 
MIKE BASIN X X X X X X − X NÃO 
WATFLOOD X X − X X X − X NÃO 
MIKE SHE X X X X X X − X NÃO 
KINEROS2 X X X X X X X X SIM 
TEMEZ X − − X X − − X NÃO 
AFFDEF X − − X X X X − NÃO 
ABC WIN X − X − X X X X NÃO 
HEC-HMS X X X X − X − X NÃO 

 

 Da lista de modelos chuva-vazão apresentada anteriormente os modelos IPH II, MGBH, 

SMAP, MODHAC e KINEROS foram selecionados. A escolha desses modelos foi baseada em 

critérios de seleção considerando, entre outros aspectos, sua facilidade de implementação e 

utilização, sua aplicação em bacias hidrográficas que apresentam características diversas, bem como 

compatibilidade com a base hidrográfica Otto-codificada. Esta base vem sendo aprimorada pela 

ANA e ajustada às necessidades de integração com banco de dados espaciais.  



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 

 

9

São apresentados três modelos concentrados (IPH II, MODHAC e SMAP), e dois modelos 

distribuídos (MGBH e o Kineros2). Os modelos IPH-II, SMAP e MODHAC já foram aplicados a 

bacias hidrográficas de várias regiões do Brasil, as quais contam com diferentes características 

hidrológicas. Espera-se assim que a aplicação desses três modelos a bacias hidrográficas de 

diferentes biomas do Brasil possa ser realizada com sucesso. Com relação aos modelos MGBH e 

KINEROS2, o MGBH vem sendo aplicado em grandes bacias hidrográficas, por exemplo, a bacia 

do Alto Paraguai e do São Francisco. Os resultados dessas aplicações são considerados bastante 

satisfatórios, permitindo seu uso na estratégia de conjunto de bacias deste porte. No caso do modelo 

KINEROS2 sua utilização pode ser feita em bacias urbanas e rurais, descrevendo também os 

processos de erosão e transporte de sedimentos. Sua aplicabilidade se restringe a áreas de até 100 

km² podendo ser aplicado, em alguns casos, para bacias maiores. Dentre os modelos apresentados 

na Tabela 1, pode-se ver que o modelo AÇUMOD atendeu a todos os critérios de escolha dos 

modelos, porém o mesmo ainda não entrou na lista dos modelos escolhidos pela necessidade de 

uma grande quantidade de informações para sua aplicação. No decorrer do estudo verificar-se-á se 

as bacias hidrográficas onde os modelos serão aplicados contam com os dados de entrada para esse 

modelo. Só então será definido se o AÇUMOD estará na composição do SNIRH-Chuva-Vazão ou 

não. 

3.3 – A concepção do sistema 

A descrição da concepção do sistema foi dividida em duas seções que tratam, 

respectivamente: da descrição do programa base utilizado para integração dos modelos, um 

OpenGIS; e da concepção do produto final, o SNIRH-Chuva-Vazão, nessa seção detalha-se a 

integração dos modelos selecionados ao aplicativo base. Para a concepção do produto final da rede 

3, que são os modelos escolhidos integrados ao SNIRH, considerou-se o princípio de 

funcionamento do SNIRH, previsto na Política Nacional de Recursos Hídricos. Segundo esse 

princípio, o acesso aos dados e informações deve ser garantido à toda a sociedade. Dessa forma, 

decidiu-se trabalhar com softwares livres no desenvolvimento do produto. Deseja-se assim que o 

produto final também seja de domínio público, e que o mesmo não implique em custos de aquisição 

de softwares para futuras modificações. Assim, foi escolhido o software Eclipse (www.eclipse.org) 

como ambiente de desenvolvimento dos programas. Utiliza-se a ferramenta JFreeChart 

(www.jfree.org) para desenho de gráficos e hidrogramas. Escolheu-se ainda um OpenGIS para ser a 

base para integração dos modelos, entre outras ferramentas de domínio público. 
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3.3.1 – O software base – um OpenGIS 

Ao se abordar o tema “simulação de bacias hidrográficas” haverá sem dúvida alguma a 

necessidade de se trabalhar entidades geométricas: a bacia hidrográfica, representa por um 

polígono; os rios, formados por um conjunto de linhas; postos pluviométricos, por um conjunto de 

pontos, etc. Dessa forma, é adequada a utilização de um Sistema de Informações Geográficas (SIG). 

Assim, foi escolhido um aplicativo SIG para ser a base do SNIRH-Chuva-Vazão. Diante da extensa 

quantidade de softwares SIG existentes no mercado, tanto soluções comerciais como, mais 

recentemente, as soluções livres, decidiu-se pela adoção de uma solução livre. Nesse caso especial, 

utilizou-se um OpenGIS, ou seja, um SIG livre de código aberto. O OpenJUMP 

(www.openjump.org) foi escolhido como o programa base, ao qual serão acoplados os modelos 

chuva-vazão. Esse OpenGIS vem sendo implementado pelo Departamento de Geografia da 

Universidade de Zurique na Suíça. Esse projeto utiliza o código do JUMP (JUMP, 2003), que foi 

desenvolvido pela Vivid Solutions©, empresa canadense. 

Entre as vantagens que este OpenGIS apresenta, três merecem destaque: a primeira é que o 

OpenJUMP pode acessar mapas remotamente através dos serviços padronizados do consórcio OGC 

– Open Geospatial Consortium (www.opengeospatial.org), ou seja, através de WMS (Web Mapping 

Service), que poderá ser utilizada para o acesso da base cartográfica do SNIRH; a segunda que o 

mesmo permite a integração de aplicativos (plugins) desenvolvidos por usuários do sistema, essa é a 

forma que os modelos vêm sendo integrados ao OpenJUMP; e a terceira é que o ele foi 

desenvolvido em linguagem Java, baseado em conceitos da Programação Orientada a Objetos, o 

que facilita o acesso a seus códigos-fonte. Uchoa e Ferreira (2004) compararam diferentes 

OpenGIS’s. O resultado, apresentado na Tabela 2, demonstra que o OpenGIS JUMP é o que está 

em estágio mais avançado de desenvolvimento, quando são consideradas quatro especificações do 

consórcio internacional OGC.  

Tabela 2 – Comparação entre sistemas livres (Fonte: Uchoa e Ferreira, 2004) 

 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 

 

11

A Figura 2 apresenta a estrutura geral do OpenJUMP. Esse sistema encontra-se divido em 

dois grandes pacotes, o GUI e o APIs. O primeiro pacote é responsável pela interface visual 

(janelas) do OpenGIS, onde as camadas de informação são apresentadas com as ferramentas de 

criação, edição e análise de dados espaciais. É este pacote que possibilita o uso do sistema pelos 

usuários comuns. O segundo pacote tem como principal finalidade o acesso à base de dados e 

representação desta base sob forma de camadas de informações (as features ou layers do SIG). 

Além disso, os algoritmos de análises e operações espaciais compõem esse pacote. 

 
Figura 2 – Arquitetura do OpenGIS OpenJUMP (Fonte : JUMP – Technical Report, 2003)  

As entidades geométricas do OpenJUMP encontram-se implementada no pacote JTS (Java 

Topology Suite) da APIs (Application Program Interface). O pacote JTS, conforme a Figura 2, é a 

base de todo o sistema, uma vez que suporta toda a parte de representação geométrica e suas 

operações. Cabe ainda destacar o pacote Feature API, cuja função é a descrição das camadas de 

informações de um SIG. Essa descrição é realizada por meio de classes que representam as camadas 

de um SIG, formadas pela geometria e por informações tabulares relacionadas a essa geometria. Por 

fim, faz-se uma ressalva com relação aos PlugIn’s, por meio dos quais os simuladores são 

integrados ao sistema. Haverá um PlugIn para cada um dos modelos escolhidos. 

O JUMP e sua “família” (projetos: Kosmos, na Espanha; DeeJUMP, na Alemanha; 

SkyJUMP, nos Estados Unidos da América; PirolJUMP, também na Alemanha; OpenJUMP, na 

Suíça) vêm sendo utilizados e desenvolvidos por diversas universidades em todo o mundo. A 

Universidade de Osnabrueck na Alemanha, por exemplo, vem desenvolvendo plugins para desenho 

de Modelo Digital de Elevações, para tratamento estatístico de dados, etc. (BRÜNING et al., 2007). 

Almeida (2006) desenvolveu um plugin para simulação do ciclo hidrológico com o modelo 

AÇUMOD (SILANS et al., 2000) e para modelagem do fluxo de águas subterrâneas. 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 

 

12

 

3.3.2 – A concepção do  SNIRH-Chuva-Vazão 

O SNIRH-Chuva-Vazão é composto por três conjuntos de aplicativos, a saber: um módulo 

de acesso à base de dados do Hidro/ANA; os aplicativos para simulação do ciclo hidrológico; e, um 

módulo de análise da robustez dos modelos. Todos aplicativos utilizam como programa base o 

OpenJUMP, uma vez que as funções dos aplicativos em desenvolvimento necessitam trabalhar com 

entidades dispostas no espaço. 

O primeiro módulo é o de acesso aos bancos de dados da ANA, para tanto, está sendo 

utilizada a tecnologia denominada Web Services. Essa tecnologia provê um padrão para 

interoperabilidade entre aplicativos que podem rodar sobre plataformas distintas. Ela permite que 

sistemas desenvolvidos em plataformas diferentes sejam compatíveis. Então, é possível que novas 

aplicações desenvolvidas possam se comunicar com aquelas que já existem sem a necessidade de 

grandes alterações.  

 Web services é uma tecnologia baseada em conceitos arquiteturais de middlewares 

orientados a objetos e padrões abertos já consolidados (XML, SOAP e WSDL) e protocolos de 

transporte como o HTTP. 

Para a representação e estruturação dos dados nas mensagens é utilizado o XML (eXtensible 

Markup Language). As chamadas das operações, são codificadas no protocolo SOAP (Simple 

Object Access Protocol) que é baseado em XML. Os serviços são descritos usando a linguagem 

WSDL (Web services Description Language). É através dessa descrição que podemos acessar as 

funcionalidades do serviço que está sendo disponibilizado. (http://www.w3.org/TR/ws-

arch/#introduction). Por meio de Web Services será possível a captura de dados de precipitação, 

fluviométricos, entre outros dados. O aplicativo programado acessa a base de dados da ANA, 

retornando um conjunto de objetos com informações requisitados pelo usuário, as quais são 

disponibilizadas numa interface gráfica. 

Um exemplo de acesso a dados do HIDRO/ANA é o caso dos dados pluviométricos 

necessário ao modelo SMAP. O acesso é feito por meio de um retângulo com limites (Boundary 

Box), que têm as coordenadas dos cantos esquerdo inferior e direito superior. Assim, é retornado o 

conjunto de postos pluviométrico com: código, nome, latitude, longitude e situação quanto à 

operação. Assim, o usuário escolhe os postos pluviométricos que serão utilizados no processo de 

simulação, e para cada um desses postos acessa-se os índices pluviométricos diários, também 

através de Web Service. O procedimento de acesso a dados pluviométricos foi projetado dessa 

forma, para evitar o carregamento de informações de índices pluviométricos diários para postos que 
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não fossem ser utilizados na simulação. O acesso a outros dados também é realizado de forma 

semelhante. 

Dentre os possíveis tipos de integração de modelos de simulação a aplicativos SIG, utilizou-

se aquele proposto por Tsou e Whittemore (2001), onde é criada uma interface de transferência de 

dados entre o modelo e um SIG. Nesse caso o SIG é utilizado apenas para o pré e pós-

processamento de dados. Essa forma de acoplamento de modelos a SIG’s foi escolhida por dois 

motivos: primeiro, necessidade de pequenas modificações nos códigos-fonte originais dos modelos 

chuva-vazão, pois apenas a forma de entrada e saída de dados desses modelos foi reestruturada; 

segundo, pelo tempo curto que há para implementação do projeto seria impossível o acoplamento 

das equações dos modelos diretamente às entidades geométricas do SIG, pois haveria necessidade 

reprogramação de todos os modelos na linguagem Java. Essa metodologia de integração escolhida 

facilita o trabalho a ser realizado, possibilitando que mais esforços sejam dados à implementação 

das interfaces de acesso aos dados, aos modelos, à avaliação dos modelos, e demais etapas. 

Com relação aos aplicativos de simulação do ciclo hidrológico, utiliza-se aqui o SMAP 

(LOPES et al., 1981) como exemplo. O modelo chuva-vazão concentrado SMAP (Soil Moisture 

Accounting Procedure), versão mensal, tem seu código-fonte, em Fortran ®. Esse código-fonte foi 

modificado para que apenas dois arquivos de entrada sejam lidos, são eles: Entrada.dat, com 

características da bacia hidrográfica, precipitação média mensal e evapotranspiração média mensal; 

smapMParam.dat, com os quatros parâmetros do modelo. Como arquivo de saída têm-se o 

smapMRes.dat, que apresenta a dinâmica dos reservatórios do modelo e a vazão mensal gerada, e o 

Test.dat, que indique o modelo foi executado corretamente. 

Uma vez modificado o código-fonte do modelo chuva-vazão, passou-se para o 

desenvolvimento das interfaces: de acesso e manipulação de dados, para formação dos arquivos de 

entrada do modelo; de execução do modelo; e, de análise dos resultados. Assim, o plugin do modelo 

SMAP, versão mensal, é composto pelas seguintes seções: uma responsável pela entrada de dados 

do modelo, ou seja: dados básicos, com informações gerais da simulação, nome da bacia 

hidrográfica, título da simulação e período da simulação, contador do número de simulações 

realizadas e diretório onde as informações básicas são armazenadas; outra para entrada das 

informações das estações pluviométricas, tanto informações cadastrais da estação com os índices 

pluviométricos; com dados de evapotranspiração; com dados de vazão observada; e, a última, com 

os parâmetros do modelo e suas condições iniciais. Nessa última seção, encontram-se dois botões 

importantes, o primeiro executa o modelo e o segundo apresenta os resultados da simulação. 
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O botão de execução é responsável pela criação dos arquivos de entrada (Entrada.dat e 

smapMParam.dat), que são copiados para o diretório onde o executável do modelo SMAP 

encontra-se, também é criado um arquivo do tipo bat, com as instruções para execução do modelo 

em DOS, e que será executado. Uma vez realizada a simulação (executado o modelo) são criados os 

dois arquivos de saída (smapMRes.dat e Test.dat). Assim, tanto os arquivos de entrada como de 

saída são copiados para o diretório de armazenamento das informações básicas, porém a seus nomes 

é acrescentado o número da simulação, isso para que o usuário possa, posteriormente, acessar tanto 

os dados de entrada como os resultados do modelo, a fim de escolher qual a melhor simulação no 

processo de calibração dos parâmetros do modelo. E, por fim, todos esses arquivos são apagados do 

diretório onde o executável do SMAP encontra-se. Na Figura 3 pode-se ver o OpenJUMP o plugin 

do modelo SMAP, sendo apresentada tela de dados básicos desse modelo, e na parte de trás o 

OpenJUMP. 

 
Figura 3 - OpenJUMP e plugin do SMAP 

O último conjunto de aplicativos, que se encontram apenas planejados, é o módulo de 

análise de robustez dos modelos. Esse módulo será responsável pela prévia verificação da aplicação 

de algum dos modelos numa determinada área de estudos. Caso modelos tenham sido aplicados, 

serão apresentadas informações sobre as simulações: quem aplicou o modelo; qual o modelo 
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aplicado; quais os objetivos da simulação; quais foram os dados utilizados para calibração, 

validação e simulação do modelo; e, resultados. Com essas informações o usuário do SNIRH-

Chuva-Vazão poderá adotar um modelo e uma simulação que já foi realizada, evitando assim a 

realização de uma nova simulação. Será possível também a utilização de todos os dados de entrada 

de um modelo para a utilização de outro modelo, desde que os dados de entrada sejam compatíveis. 

 

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar do trabalho de implementação computacional do SNIRH-Chuva-Vazão encontrar-se 

no início, importantes considerações já podem ser apresentadas: 

• A utilização de softwares livres na implementação do SNIRH-Chuva-Vazão procura 

preservar justamente os princípios enumerados na Política Nacional de Recursos 

Hídricos. Mesmo que a solução adotada para desenvolvimento tenha sido por softwares 

livres, esses vêm atendendo às demandas de desenvolvimento; 

• As ferramentas utilizadas para a implementação do SNIRH possibilitaram a 

disponibilização de um produto final independente de sistema operacional, ou seja, o 

sistema será multi-plataforma, podendo ser executado em Window, Linux, etc; 

• A forma de integração dos modelos ao OpenJUMP escolhida tem realmente evitado 

trabalhos com os códigos-fonte dos modelos chuva-vazão. O único trabalho diz respeito 

às modificações nas leituras dos arquivos de entrada, e, em poucos casos, modificações 

na formatação dos arquivos de resultados dos modelos; 

• Uma vantagem da utilização do OpenGIS OpenJUMP é que não vem sendo necessária a 

programação de funções de um SIG, pois se utilizam apenas as funções já existentes 

nesse sistema. Isto vem possibilitando que esforços sejam focados em outras etapas e 

ferramentas do SNIRH-Chuva-Vazão; 

• O OpenJUMP contém as ferramentas necessárias para o apoio à simulação de recursos 

hídricos, não sendo necessária até o momento a implementação de ferramentas 

adicionais a esse OpenGIS; 

• O acesso à base de dados da ANA utilizando-se a tecnologia Web Service é uma solução 

interessante, pois não requer que os desenvolvedores tenham conhecimentos sólidos 

sobre a base de dados da ANA, mas sim que os mesmos possam discriminar que tipos de 

dados necessitam ser acessados. Com a descrição dos dados, os técnicos da ANA 

provêm os serviços para acesso à base de dados; 
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• As funções existentes no OpenJUMP têm sido suficientes para o suporte ao processo de 

entrada de dados e visualização dos resultados, de forma que não será necessária a 

implementação de novas funções para o OpenJUMP; 
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